Kivonat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 27-i rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
13/2015. (II.27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 27-i
rendkívüli ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
1. Szándéknyilatkozat a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében Sándorfalván megvalósuló tanuszoda beruházás indítására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
ZÁRT ülés
3. Szándéknyilatkozat a Sándorfalva, Ady E. utcán lévő 2424/1 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Irattár
K.m.f.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Búza Katalin sk.
képviselő
Kivonat hiteles:
Sándorfalva, 2015. február 27.
Kivonat hiteléül:
Dr. Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezető

Dudás Zoltán sk.
képviselő

Kivonat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 27-i rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
14/2015. (II.27.) Kt.
Tárgy: Szándéknyilatkozat a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében Sándorfalván megvalósuló tanuszoda beruházás indítására
HATÁROZAT
1. Sándorfalva Városi önkormányzat Képviselő-testülete a Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében kinyilvánítja tanuszoda
programban történő részvételi szándékát.
2. Sándorfalva Városi önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program tanuszoda
programjában való részvétel esélyének növelése érdekében a képviselőtestület szándéknyilatkozatát jelezze a Nemzeti Sportközpontok számára.
3. A képviselő-testület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében esetlegesen megvalósuló
tanuszoda a Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Sándorfalva, Homokdűlő utca 6. szám alatt található, 2006 nyaráig üzemelő
egykori városi strand területén valósuljon meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Irattár
K.m.f.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Búza Katalin sk.
képviselő
Kivonat hiteles:
Sándorfalva, 2015. február 27.
Kivonat hiteléül:
Dr. Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezető

Dudás Zoltán sk.
képviselő

Kivonat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 27-i rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
14/2015. (II.27.) Kt.
Tárgy: Szándéknyilatkozat a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében Sándorfalván megvalósuló tanuszoda beruházás indítására
HATÁROZAT
1. Sándorfalva Városi önkormányzat Képviselő-testülete a Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében kinyilvánítja tanuszoda
programban történő részvételi szándékát.
2. Sándorfalva Városi önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program tanuszoda
programjában való részvétel esélyének növelése érdekében a képviselőtestület szándéknyilatkozatát jelezze a Nemzeti Sportközpontok számára.
3. A képviselő-testület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében esetlegesen megvalósuló
tanuszoda a Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló,
Sándorfalva, Homokdűlő utca 6. szám alatt található, 2006 nyaráig üzemelő
egykori városi strand területén valósuljon meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Irattár
K.m.f.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Búza Katalin sk.
képviselő
Kivonat hiteles:
Sándorfalva, 2015. február 27.
Kivonat hiteléül:
Dr. Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezető

Dudás Zoltán sk.
képviselő

Kivonat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 27-i rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

15/2015. (II.27.) Kt.
Tárgy: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
Határozat

1.)

Sándorfalva Város Képviselő-testülete a 8/2015. (II. 12.) Kt. számú
határozatával a Sándorfalvi Kulturális Központ magasabb vezetői beosztására
kiírt pályázatot visszavonja, és 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (10)
bekezdése alapján elrendeli új pályázati felhívás kiírását az alábbi tartalommal
Sándorfalva Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet
a Sándorfalvi
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a magasabb
vezetői megbízástól számított 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján – felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a magas szintű szakmai munkáért, az ésszerű és
takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény
dolgozói felett, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan
ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
-

-

-

a 150/1992. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1), vagy 6/B. §
(1), bekezdése szerinti végzettség és alkalmazási feltételek,
a Vhr. 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a
többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány
benyújtása, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak
megszerzését vállalja az igazgatói megbízásától számított 2 éven belül,
legalább 5 év szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési
végzettségnek és szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben; vagy a 2009 előtt
szerzett
felsőfokú
könyvtárosi
szakirányú
végzettségének
és
szakképzettségének
vagy
felsőfokú
szakirányú
munkaköri
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen
előélet,
cselekvőképesség,
kiemelkedő
közművelődési/könyvtárosi tevékenység végzése,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg oda kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléssel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a képesítést igazoló dokumentumok másolata,
–
az előírt szakmai gyakorlat igazolására a pályázó eddigi kinevezési
okmányainak, ill. munkaszerződéseinek másolata.
írásbeli nyilatkozat, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.
nyilatkozat, hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Török Éva aljegyző nyújt a
62/572-959-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1832/2015, valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető.
Személyesen: Dr. Nagy Zsuzsanna, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság
tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása: 7.§ (10) bekezdésében meghatározottak szerinti határidőben,
a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésére tekintettel, a
pályázatokat véleményező munkacsoport a pályázók személyes meghallgatását
követő javaslata alapján, Képviselő-testületi ülésen kerül sor az elbírálásra.
A Képviselő-testület fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.sandorfalva.hu- 2015.
március 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési
szakember/könyvtáros munkakörbe.

2.)

Sándorfalva Város Képviselő-testülete a pályáztató részéről a pályázatokat
véleményező
munkacsoport tagjának megválasztja:
- Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármestert
- Farkas Árpád képviselő, MOESZB elnök
- felkéri a Sándorfalvi Kulturális Központnál képviselettel rendelkező
Közgyűjteményi és Kulturális Dolgozók Szakszervezetét, hogy delegáljon 1
fő szakszervezeti tagot,
- felkéri Török József közművelődési szakértőt (az Országos Szakértői
Névjegyzékből).

3.)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 8/2015. (II.12.) Kt.
számú határozat alapján a személyügyi központ honlapján megjelent pályázati
felhívás törléséről, és az új pályázati felhívás megjelentetéséről legkésőbb
2015. március 10-ig, továbbá a pályázati eljárás lebonyolításáról, és a
pályázatokat véleményező munkacsoport javaslatát figyelembe véve, a
pályázatokat döntés céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr. Bánfi Margit jegyző
Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
Török József közművelődési szakértő
Érintett képviselő
SKK Közgyűjteményi és Kulturális Szakszervezete
Irattár.
K.m.f.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Búza Katalin sk.
képviselő

Kivonat hiteles:
Sándorfalva, 2015. február 27.
Kivonat hiteléül:
Dr. Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezető

Dudás Zoltán sk.
képviselő

